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STANOWISKO NR 1/2021 

STRONY SPOŁECZNEJ 

WOJEWÓDZKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO 

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 

z dnia 14 stycznia 2021 r. 

w sprawie sytuacji społeczno-ekonomicznej PGE Dystrybucja S.A. 

„Zabezpieczenie interesu OSD PGE Dystrybucja S.A. – Tarcza Energetyczna” 

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego apeluje do Ministra 

Aktywów Państwowych i Ministra Klimatu, aby wykonując prawa właścicielskie podjęli 

natychmiastowe działania zmierzające do: 

1. Przywrócenia niezależności działania operatora systemu dystrybucyjnego, 

wynikającej z prawa krajowego oraz dyrektyw UE oraz zaprzestania nadużywania 

przez Spółkę dominującą (PGE Polska Grupa Energetyczna S.A) różnych form 

nacisków prawnych zmierzających do narzucania rozwiązań organizacyjnych i 

przejmowania kompetencji (w tym dyrektywnego przejmowania lub zwalniania kadr) 

PGE Dystrybucja S.A.; 

2. Wdrożenia mechanizmów uniemożliwiających Spółce dominującej prowadzenie 

działań na szkodę PGE Dystrybucja S.A., jej pracowników, średnich i małych firm 

działających na rzecz OSD, sektora elektroenergetycznego i społeczeństwa RP, a 

także szkodliwych działań wymierzonych w bezpieczeństwo energetyczne 

Rzeczypospolitej Polskiej, programy rządowe i unijne z dziedziny „zielonego ładu” oraz 

inicjatyw Prezydenta RP dotyczących ww. zakresu tj. m.in.; 

a) Zaprzestanie ingerencji w plany inwestycyjne PGE Dystrybucja S.A. 

(rozbudowa i kablowanie sieci oraz modernizacja urządzeń energetycznych) 

prowadzących do ograniczeń inwestycyjnych w Województwie Lubelskim; 

b) Respektowanie i zastosowanie się do Wytycznych do treści Programów 

Zgodności opracowywanych przez operatorów systemów dystrybucyjnych i 

operatora systemu magazynowania, przygotowanych przez Urząd Regulacji 

Energetyki w oparciu m.in. o tzw. dyrektywę energetyczną (2009/72/WE), a 

które zdaniem Prezesa URE przyczynią się do lepszego funkcjonowania 

rynków energii elektrycznej; 

c) Umożliwienia PGE Dystrybucja S.A. wdrożenia ambitnych planów 

inwestycyjnych i rozwojowych, wpisujących się w transformację sektora 

elektroenergetycznego, którego jednym z filarów jest zmiana sposobu 

działania OSD na niezależnego, bezstronnego i transparentnego moderatora 

rozwoju rynku energii elektrycznej; 

3. Przywrócenia dialogu społecznego, respektowania przez Pracodawców PGE 

Dystrybucja S.A. prawa pracy i podpisanych porozumień oraz poszanowania praw 

pracowniczych i związkowych. 

4. Zaprzestania wdrażania projektów skutkujących likwidacją miejsc pracy w PGE 

Dystrybucja S.A., w szczególności programów restrukturyzacji obszaru prawa i 
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zakupów, które mają wiązać się ze zwolnieniami grupowymi, czego przykładem jest 

polecenie redukcji 20 % etatów skutkujące likwidacją miejsc pracy w regionach 

wschodnich naszego kraju i jednoczesne tworzenie nowych stanowisk pracy w spółce 

w Warszawie. Programy te są drastycznie sprzeczne z polityką zrównoważonego 

rozwoju prowadzoną przez Rząd RP, którego intencją jest wspieranie i kreowanie 

rozwoju wschodnich regionów kraju. Nadto nie mają one żadnego racjonalnego 

uzasadnienia ekonomicznego lub chociażby logicznego. 

UZASADNIENIE 

Działania podjęte przez Spółkę dominującą (PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.), a 

także przez zależne od właściciela organy korporacyjne OSD wskazują na duże 

prawdopodobieństwo wystąpienia nieprawidłowości w zarządzaniu i naruszenia zasady 

niezależności operatora systemu dystrybucyjnego oraz w sferze funkcjonowania i rozwoju 

spółki, w szczególności w obszarze realizacji ustawowego obowiązku utrzymania 

nieprzerwanych dostaw energii elektrycznej do odbiorców. Taka sytuacja jest całkowicie 

niezrozumiała wobec oficjalnych danych ekonomiczno-finansowych GK PGE, które 

pozycjonują PGE Dystrybucja S.A. jako najlepszą spółkę wchodzącą w skład PGE Polska 

Grupa Energetyczna S.A. 

Działania właścicielskie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz podejmowane na ich 

podstawie decyzje Zarządu PGE Dystrybucja S.A., spowodowały: 

a. Zagrożenie utraty zdolności operacyjnej OSD; 

b. Zagrożenie realizacji transformacji energetycznej związanej z tzw. „zielonym ładem” i 

nowej roli OSD; 

c. Zagrożenie pogłębiania się luki pokoleniowej i kompetencyjnej; 

d. Ograniczenie możliwości wykonywania zatwierdzonych przez Urząd Regulacji 

Energetyki planów inwestycyjnych, odtworzeniowych i rozwojowych Spółki; 

e. Drastyczną redukcję planu finansowego (o ok. 50%), w tym wielkości zakładanych na 

lata 2020 - 2021 środków na inwestycje, w szczególności na infrastrukturę sieciową 

(budowa linii energetycznych podziemnych bezwzględnie konieczna do rozwoju 

instalacji fotowoltaicznej na Lubelszczyźnie); 

f. Zagrożenie utraty przez PGE Dystrybucja SA przyszłych przychodów taryfowych, 

prowadzące do dalszej redukcji zatrudnienia; 

g. Zagrożenie upadłości lub utraty płynności ok. 30% ściśle wyspecjalizowanych firm 

zewnętrznych świadczących usługi na rzecz PGE Dystrybucja S.A.;  

h. Zagrożenie konieczności wpłaty przez OSD odszkodowań w znacznej wysokości;  

i. Rażące naruszenia zasad współżycia społecznego, zasad dialogu społecznego oraz 

podmiotowości człowieka w procesie pracy i jego konstytucyjnych i kodeksowych 

wolności;  

j. Nierespektowanie porozumień społecznych podpisanych i zatwierdzonych przez 

poprzednie Zarządy; 

k. Wysokie prawdopodobieństwo wybuchu konfliktów społecznych, sporów zbiorowych, 

akcji protestacyjnych wśród 42 tys. pracowników GK PGE. 

l. Uruchomienie procesu likwidacji miejsc pracy skutkujące zwolnieniami grupowymi we 
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wschodnich regionach kraju (początkowo w obszarze usług prawnych i zakupów) w 

ramach niezrozumiałych i pozbawionych jakichkolwiek racji ekonomicznych 

programów restrukturyzacyjnych, generujących jednocześnie wzrost etatów i 

zatrudnienia w spółkach zlokalizowanych w Warszawie. 

 Ograniczenie inwestycji w PGE Dystrybucja zaplanowanych na lata 2020-2021 (tj. 

modernizacji i rozbudowy linii i urządzeń energetycznych) uwsteczni lubelską energetykę o 

około 5 do 7 lat, a także uniemożliwi rozwój pozyskiwania i transformacji energii słonecznej z 

obszarów kraju o najkorzystniejszych parametrach nasłonecznienia i ograniczy możliwości 

osiągnięcia zakładanych celów klimatycznych. Poniesionych strat nie da się zniwelować przez 

bardzo długi czas. Potencjału zlikwidowanych firm wykonawczych nie da się odtworzyć już 

nigdy. Działania względem PGE Dystrybucja są tym bardziej niezrozumiałe, iż jednocześnie 

Rząd RP podejmuje heroiczne starania mające na celu ochronę miejsc pracy i utrzymanie 

płynności firm, przeznaczając na te cele setki miliardów PLN w ramach kolejnych Tarczy 

Antykryzysowych. 

Negowanie przez decydentów postanowień podpisanych wcześniej porozumień 

społecznych i wynikających z nich zobowiązań wobec pracowników, podejmowanie decyzji o 

świadomym naruszeniu lub wypowiadaniu tych porozumień i uzgodnień, świadome 

obchodzenie i naruszanie praw pracowniczych, negowanie roli partnerów społecznych oraz 

podważanie instytucji dialogu społecznego może doprowadzić do skrajnie ekstremalnych 

zjawisk społeczno-gospodarczych.  

WRDS Województwa Lubelskiego jeszcze raz apeluje o podjęcie zdecydowanych 

działań właścicielskich, zmierzających do unormowania i stabilizacji działalności niezależnego 

OSD - PGE Dystrybucja S.A. 

Stanowisko zostało zaakceptowane przez stronę społeczną Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 

Województwa Lubelskiego. Strona rządowa i strona samorządowa wstrzymała się od głosu. Podpis w 

imieniu strony społecznej Rady złożył Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 

Województwa Lubelskiego. 

PRZEWODNICZĄCY 

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 

Województwa Lubelskiego 

/-/Marian Król 


